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Sprawozdanie z działalności merytorycznej 

Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie 

Powiatowej Instytucji Kultury 

za 2020 r. 

  

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Zamek Opalińskich 
w Sierakowie obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

W okresie sprawozdawczym Muzeum w Sierakowie odwiedziło około 
4000 osób, z czego 1605 zakupiło bilety (717 bilety ulgowe, 888 bilety 
normalne). W analogicznym 2019 roku liczba odwiedzających naszą placówkę 
wyniosła 2566 osób. Widoczny jest spadek odwiedzających z powodu sytuacji 
epidemiologicznej w kraju oraz faktu, iż muzeum nasze czynne było dla 
zwiedzających w okresie od czerwca do września 2020 r.  

W omawianym okresie sprawozdawczym odbyło się również 14 godzin 
lekcji muzealnych, 2 godziny żywych lekcji historii oraz 5 razy skorzystano 
z przewodnika po Zamku w ramach oprowadzania grupowego. Pozostałe 
osoby to uczestnicy imprez, wydarzeń i przedsięwzięć organizowanych przez 
Muzeum w Sierakowie w 2020 r. – koncertów, warsztatów, spotkań itp. 
Wszystkie wydarzenia organizowane przez Muzeum były bezpłatne i 
uczestniczyć w nich mogli mieszkańcy regionu w dowolnym zakresie.  

Styczeń 

Działalność swą Muzeum Zamek Opalińskich w 2020 r. rozpoczęło od 
intensywnych prac związanych ze współorganizacją obchodów 101 rocznicy 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Powiecie Międzychodzkim w 1919 r 
oraz współorganizacji obchodów 100 rocznicy przyłączenia Międzychodu do 
Macierzy w 1920 r. Działania te, opierały się m.in. na przygotowaniu inscenizacji 
historycznej, przyjazdu misji koalicyjnej do Międzychodu w 1920 r., przemarszu 
wojsk wielkopolskich przez miasto oraz organizacji wydarzeń rocznicowych na 
międzychodzkim rynku. W ramach przedsięwzięcia udało się zaprosić około 60 
rekonstruktorów, w tym aktora odgrywającego rolę gen. Dowbór-Muśnickiego i 
oficerów misji koalicyjnej. Wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców Międzychodu i w niezwykły sposób pozwoliło na upamiętnienie 
okrągłej rocznicy tych pamiętnych wydarzeń. Uroczystości miały miejsce 17 
stycznia 2020 r. 
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Luty 

Kolejny miesiąc naszej działalności to okres, w którym 
przygotowywaliśmy się do zbliżającego się sezonu. W okresie tym czas upłynął 
nam na pracach porządkowych, remontowych i organizacyjnych mających na 
celu przygotowanie instytucji do zbliżającego się sezonu wystawienniczego i 
turystycznego. W ramach prac przeprowadzono m.in. konserwację elementów 
ekspozycji, malowanie gablot oraz posprzątano pomieszczenia gospodarcze.  

Jednym z elementów naszej działalności w zakresie merytorycznym były 
działania popularyzujące historię naszych ziem. W dniu 7 lutego 2020 r. odbyło 
się spotkanie autorskie z Ryszardem Sulejem oraz promocja książki ,,Kto jest 
kim w Międzychodzkiej Policji 1919 - 2019’’. Książka ta, opowiada o losach tej 
formacji mundurowej na terenie Powiatu Międzychodzkiego. Przybliża dzieje 
policjantów i ich rodzin i jest doskonałym kompendium wiedzy na temat historii 
regionu. Muzeum w Sierakowie jest wydawcą w/w publikacji zaś samo spotkanie 
odbyło się w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Międzychodzie. 
Uczestniczyli w nim miłośnicy historii, władze samorządowe oraz policjanci i ich 
rodziny. 

W dniu 19 lutego 2020 r. odbyła się uroczysta gala podsumowująca 
wydarzenie związane z 80 rocznicą wysiedleń mieszkańców powiatu 
międzychodzkiego w latach 1939 – 1945, wraz z premierą filmów edukacyjnych 
powstałych przy okazji realizowanych rekonstrukcji w grudniu 2019 r. Do 
organizacji w/w wydarzenia doszło 12 grudnia 2019 r. w Sierakowie i 
Międzychodzie. Premiera filmów i spotkanie odbyła się w Bibliotece Publicznej 
i Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie. W trakcie spotkania 
podziękowano wszystkim zaangażowanym uczestnikom rekonstrukcji wręczając 
im dyplomy uznania. Po części oficjalnej zaprezentowano dwa powstałe filmy i 
następnie omówiono plany na przyszłość, związane z upamiętnianiem osób 
wysiedlonych. 

Marzec - Kwiecień 

W dniach od 14 marca 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r. nastąpiło całkowite 
wstrzymanie działalności Instytucji w związku z pandemią Covid-19. W okresie 
tym wykorzystywaliśmy zaległe urlopy oraz przygotowaliśmy i złożyliśmy 
wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach     
programu ,,Kultura w Sieci’’ Narodowego Centrum Kultury pn. 
„Staropolskie Tradycje w wirtualnej przestrzeni”. Zakładał on m.in. 
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przygotowanie 5 filmów edukacyjnych w ramach Encyklopedii Staropolskiej, 3 
filmów animowanych oraz wykonania wirtualnego zwiedzania Muzeum Zamek 
Opalińskich w Sierakowie. 

Maj 

 W miesiącu tym wznowiono w ograniczonym zakresie działalność 
muzealną. Dlatego też, prowadziliśmy prace porządkowe w obiekcie oraz w jego 
otoczeniu. Realizowane były również działania administracyjne oraz 
przyjmowano indywidualnych zwiedzających. W maju uzyskaliśmy informację o 
tym, iż Muzeum Zamek Opalińskich otrzymało dotację w ramach programu 
,,Kultura w sieci’’ Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nasz 
projekt pn. „Staropolskie Tradycje w wirtualnej przestrzeni’’ otrzymał 
wsparcie w wysokości 77.000,00 zł. W jego ramach miał powstać portal 
poświęcony historii Rodu Opalińskich, a także Wielkopolsce i Polsce w XVII w. 
Zrealizowane będą 3 filmy animowane, 5 filmów edukacyjnych, utworzenie 
wirtualnego spaceru po muzeum oraz wykonanie quizów sprawdzających nabytą 
wiedzę.  

Ponadto w maju Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie wraz z 
Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu napisało i pozyskało 
dofinansowanie na projekt pn., Niewiasty Niepospolite’’ w ramach programu 
Patriotyzm Jutra finansowanego ze środków Muzeum Historii Polski. W 
przypadku tym, instytucją wiodącą był Kwilcz, a nasze muzeum działało jako 
współpartner, jednak wszystkie wydarzenia przygotowywane były przez nas 
wspólnie.  

Czerwiec  

 Również w tym okresie prowadzono ograniczoną działalność muzealną. W 
ramach udostępniania zbiorów muzealnych przygotowano wystawę czasową 
„Powiat Międzychodzki na starej pocztówce i fotografii”. Wystawa ta 
ukazywała dawne widoki miast i wsi z naszego terenu uwiecznione na dawnych 
kartach pocztowych. Prezentowana była ona w Sali wystaw czasowych przez 
miesiąc czerwiec i lipiec. W myśl obowiązujących przepisów muzeum było 
czynne dla zwiedzających indywidualnych.  

Lipiec 

Poszerzoną działalność merytoryczną mogliśmy realizować w lipcu 2020 
r. W dniu 08 lipca 2020 r. odbyło się na zamku spotkanie z Panią Minister 
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Małgorzatą Jarosińską – Jedynak z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 
oraz Panią Wicewojewodą Wielkopolską Anetą Niestrawską. Spotkanie 
zorganizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Międzychodzie 
adresowane było do przedsiębiorców i poświęcone przede wszystkim funduszom 
europejskim i państwowym. Mówiono również o pomocy ze strony Państwa w 
trudnej sytuacji pandemicznej.  

Trzy dni później – 11 lipca 2020 r. Muzeum Zamek Opalińskich w 
Sierakowie gościło w swych murach reporterów popularnego programu 
telewizyjnego ,,Pytanie na Śniadanie’’ TVP2.  Zaprezentowano wówczas nasze 
najcenniejsze zbiory, opowiadano o Rodzie Opalińskich, o ofercie instytucji oraz 
o najciekawszych miejscach naszego regionu. Prezentacja Muzeum w TVP2 
spowodowała napływ osób odwiedzających nasz obiekt.  

Również tego samego dnia 11 lipca, w godzinach wieczornych 
wystawiony został spektakl plenerowy pt. „Całkiem niedawno, czyli mroki 
średniowiecza’’ Teatru Trójkąt z Zielonej Góry. Przeznaczony on był dla 
szerokiego grona odbiorców i cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców 
regionu. Przedstawiane w nim historie często miały swój współczesny, mądry i 
moralizatorski wydźwięk.  

Lipiec-Sierpień 

W okresie tym, mieliśmy swój współudział w badaniach archeologicznych 
prowadzonych przy odbudowie Kościoła Ewangelickiego w Sierakowie. W 
trakcie prac ziemnych, udało się zlokalizować nieznaną dotąd kryptę, w której 
spoczywa dobrodziej kościoła Piotr Mikołaj von Gartenberg – Sadogórski, 
dzierżawca mennic królewskich i właściciel Sierakowa w 2 poł. XVIII w. Krypta 
ta, od momentu złożenia w niej donatora, nie była otwierana i nie wiadomym było 
co się w niej znajduje. Dzięki prowadzonym przez nas badaniom udało się 
określić stan zachowania obiektu oraz we współpracy z WWKZ w Poznaniu 
podjąć dalsze kroki mające na celu jej zabezpieczenie. Oprócz wspomnianej już 
krypty odkryto również znacznie starsze ślady osadnicze, przed lokacyjne, 
pozwalające wstępnie datować zarejestrowane obiekty na wczesne średniowiecze 
– fazę B, czyli lata ok. 600 – 800 r. n. e. Odkryte obiekty pozwalają zatem 
znacznie przedłużyć chronologię Sierakowa i wskazują na długą tradycje 
osadniczą w tym miejscu.  
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Sierpień 

W miesiącu tym intensywnie pracowaliśmy nad realizacją projektu pn. 
„Staropolskie tradycje w wirtualnej przestrzeni’’ finansowanego w ramach 
programu „Kultura w Sieci”. Kręciliśmy wówczas zdjęcia do filmów 
edukacyjnych, gdzie wspólnie z Dariuszem Rybackim z „Encyklopedii 
Staropolskiej”, opowiadaliśmy o życiu sarmaty od narodzin, aż po grób. 
Tematyka powstałych filmów to: 

- „Kijem, księgą i łaciną, czyli o edukacji w dawnej Rzeczpospolitej”, 

- „Wojna po staropolsku, czyli o szlacheckiej sztuce wojowania”, 

- „Staropolska kuchnia co i jak jadano w dawnej Rzeczpospolitej”, 

- „Jak mieszkali Sarmaci? O dworkach zamkach i pałacach w dawnej 
Rzeczpospolitej”, 

- „Śmierć z pompą, czyli jak umierali Sarmaci”. 

W lipcu i sierpniu pracowaliśmy również nad realizacją filmów animowanych. 
W ramach projektu powstały trzy specjalne dedykowane animacje poświęcone 
historii Zamku w Sierakowie: 

- „Sieraków i Maćko Borkowic”,  

- „Piotr Opaliński i sarmacka Pompa Funebris”, 

- „Legenda o złotej kołysce królowej Marii Leszczyńskiej”. 

W okresie tym wykonane zostało ponadto skanowanie Muzeum i 
utworzenie wirtualnego spaceru po jego wnętrzach i otoczeniu. Uzupełnieniem 
spaceru jest targowanie wybranych obiektów, gdzie znajdują się dedykowane 
zdjęcia oraz szczegółowe opisy zabytków. Wirtualny spacer jest ogólnodostępny 
dla wszystkich na stronie www.opalinscywsieci.muzeum-sierakow.pl. 

 Kolejnym punktem naszej działalności w sierpniu, był koncert plenerowy 
z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia zespołu Arete. Koncert ten miał miejsce 
w dniu 15 sierpnia 2020 r. i był on podsumowaniem twórczości zespołu 
grającego poezję śpiewaną. Wokalistą zespołu jest Jerzy Struk, związany z 
regionem, poeta, filozof i artysta. W dniu tym upamiętniliśmy również 100. 
rocznicę Bitwy Warszawskiej, gdzie przed Muzeum w Sierakowie odbył się 
pokaz pirotechniczny oraz zabrał głos Burmistrza Sierakowa. Wydarzenia te, 
współorganizowane były we współpracy z Sierakowskim Ośrodkiem Kultury. 
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Kilka dni później w ramach wspólnego projektu z KCKiE, w dniu 19 
sierpnia 2020 r. odbyły się Warsztaty Kuchni Staropolskiej w plenerze 
zorganizowane w ramach programu „Niewiasty Niepospolite”. Warsztaty te 
prowadził sierakowski mistrz kucharski Paweł Polus z KAMA PARK i opowiadał 
on o arcysmacznych potrawach inspirowanych kuchnią naszych przodków. 

 Kolejnym punktem naszej działalności w sierpniu był koncert Jacka 
Kowalskiego z zespołem Monogramista pt. „Maria i Diana Czyli Niewiasty 
Sarmackie” współorganizowany z KCKiE w Kwilczu. Był to koncert plenerowy 
i odbył się on 23 sierpnia przed Kościołem Parafialnym w Kwilczu. 

 Również w sierpniu miał miejsce kolejny koncert. Tym razem w ramach 
letnich spotkań muzycznych 28 sierpnia odbył się koncert plenerowy zespołu 
„Siostry ,,Melosik’’ w Muzeum Zamek Opalińskich. Wokalistki związane są z 
naszym regionem i często goszczą w Sierakowie. Obecnie rozpoczęła się ich 
kariera solowa, uprzednio jednak często występowały z wokalistką Anią 
Dąbrowską.  

 W ramach działalności wystawienniczej przygotowaliśmy nową wystawę 
czasową. Tym razem była to wystawa historyczna pt. „Jeźdźcy Wojny 
Trzydziestoletniej (1618-1648). Zbroja rycerska z kolekcji Siergieja 
Nurmatowa z Białorusi". Wystawę tą pozyskaliśmy we współpracy z Muzeum 
Ziemi Wałeckiej w Wałczu. Wystawa prezentuje unikatowy zestaw uzbrojenia 
ochronnego różnych europejskich formacji kawaleryjskich z 1 poł. XVII w. z 
naciskiem na wojnę 30-letnią. Zobaczyć zatem można zbroje takich formacji jak 
kirasjerzy, arkebuzerzy czy rajtaria. 

 W okresie od sierpnia do września 2020 r. przeprowadziliśmy również 
gruntowny remont biura – budynku administracyjnego w jego wnętrzu. 
Obiekt ten nie był remontowany od 25 lat i w zeszłym roku przeprowadzono m.in. 
wymianę instalacji elektrycznej, zmieniono układ funkcjonalny pomieszczeń, 
zaadaptowano poddasze na cele magazynowe, zmodernizowano system 
alarmowy oraz przygotowano obiekt pod system monitoringu. Zakupiono 
również nowe meble wykorzystując maksymalnie uzyskane powierzchnie. Prace 
prowadzono sprawnie i zakończyły się one pozytywnym odbiorem w 
planowanym okresie. Środki na jego remont pochodziły z dotacji celowej Powiatu 
Międzychodzkiego, Gminy Sieraków, Gminy Chrzypsko Wielkie oraz środków 
własnych Muzeum. 
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Wrzesień  

 We wrześniu działalność naszą nadal prowadziliśmy plenerowo. W dniu 13 
września 2020 r. przed zamkiem odbył koncert zespołu „Bonanza Brass Band” 
z Sierakowa pt. „Na zakończenie lata”. Wydarzenie to cieszyło się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców regionu, a młodzi artyści z Sierakowa zebrali 
zasłużone brawa. Zagrali oni największe hity muzyki rozrywkowej we własnych 
autorskich aranżach.  

Trzy dniu później 16 września 2020 r. zrealizowaliśmy kolejny punkt 
projektu „Niewiasty Niepospolite”. W jego ramach miał miejsce wykład on-line 
z prof. Jarosławem Dumanowskim z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu pt. „Niepospolity kondyment i jarzyna ubogich. Kuchnia i uciechy 
stołu w XVII i XVIII-wieku”. Jeden z najlepszych specjalistów od kuchni 
staropolskiej opowiadał o potrawach jakie gościły na stołach ubogich, mieszczan 
i szlachty w dawnych czasach. 

Również w ramach projektu „Niewiasty Niepospolite”, dzień później 17 
września miał miejsce wykład historyczny wygłoszony w Szkole Podstawowej 
w Lutomiu. Prelegentem był Robert Jędrzejczak, a wykład adresowany był do 
dzieci i młodzieży, zaś główną jego tematyką były niezwykłe kobiety z terenu 
powiatu międzychodzkiego. Przedstawiono m.in. postacie Zofii Opalińskiej, 
Katarzyny Opalińskiej, Marii Leszczyńskiej, Barbary Berezianki czy Marii 
Trąbczyńskiej. Podobne wykłady miały miejsce w kolejnych dniach 21 września 
w Kwilczu i 22 września w Zespole Szkół w Sierakowie. 

Od 20 września, raz w tygodniu publikowaliśmy na kanale YouTube 
filmy powstałe w ramach Encyklopedii Staropolskiej. Filmy te cieszą się dość 
sporą oglądalnością, gdzie opowieść  o XVII-wiecznych pogrzebach czy o 
sarmackich metodach wojowania mają ponad 50 tyś. wyświetleń. Z 
otrzymywanych przez nas informacji materiały te często wykorzystywane są 
m.in. na lekcjach historii.  

24 września 2020 r. W Sali Reprezentacyjnej Muzeum odbyło się 
spotkanie przedstawicieli samorządu lokalnego z Wojewodą Wielkopolskim 
Łukaszem Mikołajczakiem. W spotkaniu tym uczestniczyli m.in. starostowie 
Rafał Litke i Waldemar Górczyński oraz burmistrz Sierakowa i wójtowie Kwilcza 
i Chrzypska Wielkiego.  

Kolejnym wydarzeniem realizowanym w ramach projektu „Niewiasty 
Niepospolite były warsztaty kaligrafii łacińskiej dla dzieci ze Szkoły 
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Podstawowej w Lutomiu. Odbyły się one 26 września, a prowadząca była 
poznańska artystka „AgaPisze”. Uczestnicy zapoznali się z historią pisma, 
zasadami tworzenia pięknych liter oraz samodzielnie poznawali różne techniki 
kaligraficzne. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci, a dużą pomoc 
przy ich przeprowadzeniu wykazały nauczycielki ze szkoły w Lutomiu.  

Tego samego dnia - 26 września 2020 r., podobne zajęcia odbyły się na 
zamku w Sierakowie. Uczestniczyła w nich młodzież w wieku 10-18 lat. 
Podobnie jak w Lutomiu taki i tutaj uczono zasad pięknego pisania liter.  

 W dniach 28 – 30 września 2020 r. w Sali Reprezentacyjnej zamku 
odbyły się trzydniowe warsztaty animacji poklatkowej. Warsztaty te 
zorganizowane zostały w ramach projektu „Niewiasty Niepospolite i poświęcone 
były one stworzeniu filmu o jednej z niezwykłych kobiet z terenu naszego 
powiatu. Powstałe filmy zaprezentowane zostały na kanale YouTube. Warsztaty 
animacji odbyły się również w Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji w 
Kwilczu. 

 W ramach tego samego projektu 29 września 2020 r. odbył się kolejny 
wykład historyczny. Tym razem uczestniczyła w nim młodzież ze Szkoły 
Podstawowej w Luboszu. Podobnie jak uprzednio poświęcony był on 
niezwykłym kobietom z terenu powiatu międzychodzkiego. 

Październik 

  W okresie września i października 2020 r, trwały intensywne 
przygotowania do cyklicznego wydarzenia w postaci XXII Sierakowskiej 
Wiosny Klasyków. Niestety sytuacja pandemiczna spowodowała ograniczenie 
zakresu działań. Niemniej w ramach wydarzenia odbyły się warsztaty filmowe 
dla młodzieży poświęcone stworzeniu teledysku do utworu Napoleona 
Rutkowskiego „Mów do mnie jeszcze”. Zorganizowaliśmy konkurs plastyczny 
na plakat filmowy do filmów muzycznych. Odbył się również wernisaż prac 
pokonkursowych wykonanych przez dzieci. A dla przedszkolaków 
zorganizowaliśmy koncert on-line pt., Podróże Wujka Ogórka’’. Koncert 
galowy oraz bezpośrednie działania związane z Sierakowską Wiosną nie zostały 
zrealizowane w związku z wprowadzeniem czerwonej strefy na terenie Powiatu 
Międzychodzkiego. 

 8 października 2020 r. wspólnie ze Stowarzyszeniem LGD Puszcza 
Notecka zorganizowaliśmy warsztaty kulinarne i turystyczne dla młodzieży 
z Zespołu Szkół w Sierakowie. Poświęcone one były wykorzystaniu zasobów 
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regionalnych w rozwoju ruchu turystycznego oraz budowaniu markowego 
produktu w oparciu o zasoby lokalne. 

14 października 2020 r. odbył się ostatni wykład dla dzieci i młodzieży 
w ramach projektu „Niewiasty Niepospolite”.  Miał on miejsce w Szkole 
Podstawowej w Sierakowie i kończył on serie spotkań z młodzieżą.  

Kolejnym wydarzeniem w ramach projektu „Niewiasty Niepospolite” był 
wykład on-line Pani prof. Doroty Strzelczyk – Żołądź pt. „Czym skorupka 
za młodu nasiąknie - czyli kilka słów o wychowaniu dzieci i młodzieży w XVII 
i XVIII w.”. Odbył się on w dniu 20 października 2020 r. W trakcie wykładu 
omówiony został staropolski proces kształcenia, metody wychowawcze oraz jakie 
oczekiwania stawiane były każdej z płci. Podkreślona została rola kobiety w 
ówczesnym społeczeństwie. Wykład współorganizowany z KCKiE w Kwilczu. 

   30 października 2020 r. odbyło się podsumowanie konkursu 
fotograficznego zorganizowanego przez Muzeum Zamek Opalińskich w 
Sierakowie we współpracy z Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji oraz 
Biblioteką Publiczna w Kwilczu. Poświęcony był on wizerunkowi kobiety 
współczesnej, inspirowanymi dawnymi obrazami mistrzów malarstwa w 
przełożeniu na współczesny obraz niewiasty. Konkurs odbył się w dwóch grupach 
wiekowych – 1 grupa: dzieci i młodzież, 2 grupa: dorośli. Na konkurs spłynęło 
ponad 50 prac z całego kraju. W kategorii wiekowej „dorośli” wygrał mieszkaniec 
naszego powiatu ze zdjęciem prt. „Dziewczyna z ipadem”.  

Listopad 

Podsumowaniem konkursu była wystawa pokonkursowa, która odbyła 
się w dniu 4 listopada 2020 r. Zaprezentowano na niej najlepsze prace jakie 
spłynęły na konkurs fotograficzny „Niewiasty Niepospolite”. W ramach wystawy 
przygotowano również kalendarz na 2021 r., w którym zaprezentowano 
najlepsze prace. Wystawa udostępniona została w formie on-line. Były to 
ostatnie wydarzenia związane z realizacją projektu „Niewiasty Niepospolite” W 
tym przypadku nastąpił proces zamknięcia i rozliczenia projektu.  

17 listopada 2020 r. - Muzeum Zamek Opalińskich zakupiło działkę nr 
ew. 1366/5 tzw. teren „Szpil-Placu” Teren ten położony jest po wschodniej 
stronie Muzeum i stanowi on obszar parkowy wraz z terenem łąkowym oraz z 
XIX – wiecznym budynkiem izolatki dla koni. Przeznaczony jest on pod rozwój 
instytucji w kolejnych latach. Obecnie rozpoczynamy proces jego przywrócenia 
do funkcji rekreacyjnych. Wznowiliśmy granice działek, prowadzimy 
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systematyczne jego sprzątanie. W przypadku budynku izolatki trwają rozmowy z 
Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w związku z 
planowanym remontem. Chcemy go przeznaczyć na budynek edukacyjny oraz 
przestrzeń magazynową. W planach mamy również przywrócenie w przestrzeni 
parkowej dawnych budynków browaru i kuchni zamkowej. 

W dniu 24 listopada 2020 r. odbyła się turystyczna konferencja 
branżowa pt. „Plan Rozwoju Sportu i Turystyki w Powiecie 
Międzychodzkim”. Wydarzenie współfinansowane było ze środków Komisji 
Europejskiej w Polsce. Współorganizatorem wydarzenia było Starostwo 
Powiatowe w Międzychodzie. Konferencja miała zdalną formę i poświęcona była 
ona przede wszystkim turystycznym zasobom lokalnym Powiatu 
Międzychodzkiego oraz jak je wykorzystywać w kolejnych latach, tak aby 
powstały warunki rozwoju różnych gałęzi gospodarki. 

27 listopada 2020 r. miała miejsce prezentacja kart do „Muzealnej gry 
turystycznej w Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie”. Gra ta 
opracowana została wspólnie z partnerem projektu Portalem - Gry 
Turystyczne.pl. Wydanie gier współfinasowane było ze środków Województwa 
Wielkopolskiego. Ma ona charakter aktywnej zabawy, gdzie podczas zwiedzania 
zamku uczestnik rozwiązuje przygotowane zagadki odgadując finalnie hasło 
pozwalające zakończyć przygodę.  

W listopadzie przygotowaliśmy i złożyliśmy dwa wnioski o środki 
finansowe do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwszy z 
wniosków złożony został do programu „Wspieranie działań muzealnych” i 
związany był ze zmianą ekspozycji muzealnej. Drugi dotyczył programu 
„Edukacja Kulturalna” i poświęcony był działaniom edukacyjno-
kulturalnym prowadzonym przez naszą Instytucję na 2021 rok.  

 W miesiącu tym przygotowaliśmy także i złożyliśmy rozliczenie z 
realizacji projektu „Staropolskie tradycje w wirtualnej przestrzeni” 
finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury. Rozliczenie zostało 
przyjęte i zaakceptowane jako prawidłowe.  

Grudzień 

08 grudnia 2020 r. przeprowadziliśmy on-linowe, fotograficzne 
spotkanie z artystą fotografikiem Bogusławem Biegowskim poświęcone 
działalności jednego z najlepszych fotografików z terenu powiatu 
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międzychodzkiego – Ireneusza Linde. Spotkanie to odbyło się w ramach projektu 
„Śladami Mistrzów. Kultura U Podstaw! Siedem Wypraw!”.  

Również w grudniu, po przeprowadzeniu konsultacji, przygotowaniu 
projektu i uzyskaniu stosownych pozwoleń, przed Zamkiem od strony rzeki 
Warty wykonany został maszt flagowy, na którym umieszczane są w zależności 
od potrzeb flaga państwowa, powstańcza czy też muzealna.  

Ostatnim wydarzeniem w ramach prowadzonej działalności merytorycznej 
w 2020 r. były upamiętnienie rocznicy 102-rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego przy udziale Starosty Międzychodzkiego Rafała Litke oraz 
Przewodniczącego Rady Powiatu Ryszarda Skiby. Po raz pierwszy dokonano 
uroczystego podniesienia na maszt flagi powstańczej. Następnie władze Powiatu 
Międzychodzkiego złożyły pamiątkową wiązankę kwiatów pod pomnikiem na 
sierakowskim rynku. Przedsięwzięcie to miało miejsce 27 grudnia 2020 r.  

Na tym wydarzeniu działalność merytoryczną, w tym niezwykle trudnym, 
pandemicznym 2020 roku zakończono.  

Muzeum otrzymało dodatkowe dotacje celowe na: 

- przekazaną przez Gminę Sieraków na organizację wydarzeń kulturalnych w 
wysokości 30.000,00 zł 

- przekazaną przez Gminę Sieraków na zakup eksponatów muzealnych w 
wysokości 5.000,00 zł,  

- przekazaną przez Gminę Sieraków na badania archeologiczne związane z 
pradziejami Gminy Sieraków w wysokości  5.000,00 zł 

- przekazaną przez Gminę Sieraków na remont budynku administracyjnego w 
wysokości 20.000,00 zł 

- przekazaną przez Gminę Chrzypsko Wielkie na remont budynku 
administracyjnego w wysokości 8.000,00 zł 

- dotacja w ramach programu „Kultura w sieci” – projekt pn. „Staropolskie 
tradycje w wirtualnej przestrzeni” – dotacja w wysokości 77.000,00 zł – całkowita 
wartość projektu 85.700,00 zł 

   Ponadto dokonano zakupu eksponatów muzealnych w kwocie 6.074,00zł, na 
ten cel otrzymano dotację docelową z Gminy Sieraków w kwocie 5.000,00zł, 
pozostałe środki również zostały pokryte z dochodów własnych Muzeum. W 2020 
roku dokonano zakupów następujących eksponatów muzealnych: 
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- książka „Dzieje Polski Ilustrowane”, 1909r. szt. 1 w kwocie 150,00zł 

- książka ,,Album Jubileuszowe....", 1898 r. szt. 1 w kwocie 150,00 zł,  

- mapa niemiecka „Kreis Birnbaum", około 1909 r. szt. 1 w kwocie 360,00 zł,  

- akwaforta autorstwa Stefano Della Bella ,,Rotmistrz husarski" szt. 1                                                     

   w kwocie 3.304,00 zł, 

 - miedzioryt „Mauzoleum Stanisława Leszczyńskiego” szt. 1  

   w kwocie 900,00 zł, 

- książka starodruk autorstwa Łukasza Opalińskiego pod tytułem: Lucae Opalenii 
Regni Poloniae Marescalli De Officiis libri tres in xenium oblati majori Sodalitati 
B. Mariae Virginis Gloriose in Coelos Assumptae e quatuor inclytis facultatibus 
[...]." Viennae 1721. - szt. 1 w kwocie 1.210,00 zł. 

 

Sporządził Robert Jędrzejczak 

 

 

 

 

 

 

 


